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doba nám dnes určuje tempo a neustálý vývoj nových 
informačních technologií nás vybízí k získávání 
informací, které by byly dříve dostupné daleko pomaleji. 
Přehled dění doma i ve světě je součástí našeho života, 
provází nás na každém kroku. Získané informace 
a jejich pravdivost je závislá na zdrojích, ze kterých 
tyto informace čerpáme. Je to jakési průběžné 
„studium“, kdy si ověřujeme informace, které jsou nám 
méně známé, nebo jsou naprosto nové. Touto formou studia a čerpání informací si zároveň 
v sobě utvrzujeme jakousi jistotu o pravdivosti nabytých informací. Neustálý přísun velkého 
množství těchto dat má i riziko, kdy můžeme vnímat především ty, které média prezentují. 

V současné době se potýká náš řád s enormními problémy v západní Africe. V důsledku 
rozšíření viru ebola a následně vzniklé epidemii je celá tato oblast vystavena extrémním 
ošetřovatelským a medicínským potřebám. V posledních týdnech a měsících zemřeli v naší 
nemocnici v Liberii čtyři naši bratři, řeholní sestra a přes desítku zaměstnanců. Další šíření 
tohoto viru a nepokoje s tím spojené, kdy někteří obyvatelé odmítají přijmout fakt, že jde 
o vysoce nakažlivou chorobu, jsou v Africe stále na vzestupu. Afrika samotná není zatím 
schopna mít situaci plně pod kontrolou. Moje prosba k vám, čtenářům, je, abychom cítili 
spoluzodpovědnost i za tak vzdálený region světa a námi dostupnými prostředky pomohli 
situaci řešit. Tím prvním prostředkem je pro nás pro všechny - modlitba. Jednak za ty, kteří 
jsou již nemocí infikováni, a pak také za všechny dobrovolníky, kteří v oblastech pomáhají. 
Těch je stále méně, protože lidé nebezpečí nakažení vnímají a například zaměstnanci nemocnic 
ze svého pracovního místa utíkají. O to více si vážím všech, kteří sloužili pacientům až do 
vlastního vyčerpání a svůj život obětovali za druhé. Jsou to například br. Patrik, ředitel 
nemocnice v Monrovii, sestra Chantal, bratr Georg a otec Michael.

Nebojme se podívat na chudobu a strádání lidí, kteří jsou v mnohých případech na dně svých 
sil. Neodvracejme zrak od těch, kdo volají po pomoci. Další forma pomoci je finanční podpora 
na nákup ochranných obleků a dezinfekčních prostředků, financování dobrovolníků 
a zdravotníků v této oblasti, zřizovaní infekčních izolačních oddělení a informovanost 
obyvatelstva.

V každém případě jsme každému z vás vděční za jakoukoli poskytnutou pomoc.

V závěru bych chtěl popřát nám všem, abychom mezi sebou vytvářeli prostředí vzájemného 
respektu a úcty jeden ke druhému. Kéž Panna Maria a náš zakladatel sv. Jan z Boha chrání 
obyvatelstvo Afriky na přímluvu sv. Augustina, patrona africké provincie.

V modlitbách s vámi



MILOSRDNÍ BRATŘI VE SVĚTĚ

MILOSRDNÍ BRATŘI VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

         vp

MILOSRDNÍ BRATŘI 
HOSPITÁLSKÝ ŘÁD SV. JANA Z BOHA 

strom s granátovými jablky, která se stala symbolem milosrdných bratří
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Hospitálský řád sv. Jana z Boha  
je společenství laických bratří zasvěcených 
službě nemocným.

„Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. 
Toto heslo je naplňováno svědectvím služby 
trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu 
vyzývá sám Ježíš Kristus.

Po vzoru sv. Jana z Boha dnes ve službě 
hospitality pracuje ve více než 50 zemích 
světa přibližně 1 200 milosrdných bratří. 
Provozují bez mála 400 zařízení se zaměřením 
na oblast zdravotnictví a sociálních služeb. 
Společně se zhruba 53 000 spolupracovníky 
pracujícími na plný úvazek a 7 000 
dobrovolníky ošetří okolo 20 milionů lidí 
ročně. Bez ohledu na původ, národnost, 
náboženství, pohlaví či sociální postavení 
pomáhají bratři a spolupracovníci lidem skrze 
hospitalitu, která ukazuje milosrdného Krista 
všem, kteří hledají pomoc. Starají se

o pacienty přestárlé, se zdravotním 
postižením, umírající, věnují se lidem 
s drogovou závislostí, hledají způsob, jak 
pomoci bezdomovcům, a samozřejmě dělají 
mnoho dalšího. V každé zemi světa se tak 
zaměřují na nejvíce problematickou oblast, 
kde je jejich práce potřeba. Charakteristickým 
znakem je snaha o hledání inovativních řešení 
naléhavých problémů ve zdravotnictví 
a v sociálních oblastech. 

Původní Českomoravská řádová provincie 
se v minulých letech stala součástí Rakouské 
řádové provincie, která sdružuje milosrdné 
bratry v celé střední Evropě. 
Na více než 30 místech Rakouska, Maďarska, 
Slovenska a České republiky tak bratři a jejich 
spolupracovníci slouží potřebným v duchu 
hospitality sv. Jana z Boha. Působí zde bez 
mála 40 milosrdných bratří a 7 300 jejich 
spolupracovníků.



EBOLA
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Epidemie viru ebola je často zmiňována 
ve všech světových médiích jako jeden 
z nejzávažnějších problémů těchto dní. I přes 
to, že její význam a hrozbu často zastiňují na 
první pohled závažnější, anebo nám bližší 
konflikty, epidemie eboly představuje možná 
největší problém. Boje a nepokoje na Ukrajině, 
v Iráku nebo v Sýrii, anebo mrznoucí vztahy 
s Ruskem jsou totiž do jednoho důsledkem 
lidské zloby, závisti, neochoty přijmout 
druhého člověka a potřeby prosadit svoji 
vlastní moc a zájmy. Epidemie eboly je 
pohroma možná zaviněná lidskou nedbalostí, 
ale její původ nemá lidskou příčinu. Jedná se 
o novodobou „morovou ránu“.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 
je momentálně nakaženo až 20 000 obyvatel 
několika afrických zemí, převážně v její 
západní části, jejím hrozným následkům 
podlehlo již okolo 5 000 lidí. WHO také 
označuje za ohnisko epidemie hlavní město 
Liberie – Monrovii. Každá statistika odhaduje 
jiné počty obyvatel tohoto města, toho času 
však žije ve městě až okolo 1 400 000 lidí. 
Nejhrozivější problém však tkví v tom, že 
v tomto městě není jediná nemocnice, která 
by nemocné přijímala. Nefunguje zde žádné 
zařízení, které by poskytovalo zdravotní péči, 
a to nejenom nakaženým ebolou! Pouze na 
okraji města operují Lékaři bez hranic.

Právě zde je vazba na řád milosrdných bratří. 
Do začátku srpna jsme v Monrovii měli 
nemocnici sv. Josefa. Poté však zemřeli tři 
z pěti milosrdných bratří, ředitel nemocnice 
br. Patrick Nshamdze, farmaceutický asistent 
br. Georges Combey, a převor místní komunity 
a kněz br. Miguel Pajares. S nimi zemřela 
i řeholní sestra a laborantka Chantal 
Pascaline. Dále několik dalších 
spolupracovníků a dobrovolníků. Někteří další 
raději odešli, a proto bylo nutné nemocnici 
zavřít. Nebylo možné v ní nemocné ošetřovat.

SIERRA LEONE
LIBÉRIE

 
AFRIKA

Právě poslední jmenovaný bratr 
Miguel Pajares rozpoutal zájem 
Evropy o epidemii eboly. Spolu 
s řeholní sestrou Julií byl totiž 
převezen do Španělska, aby jim byl aplikován 
přípravek ZMapp. O několik dní později však 
br. Miguel zemřel a lidé v Evropě si 
uvědomili, jak velkou hrozbu ebola 
představuje. Neexistuje na ni lék, 
pravděpodobnost úmrtí nakažených dosahuje 
70 - 90 %. Na přelomu září a října pak 
obdobný scénář proběhl u dalšího spolubratra 
P. Manuel Garcia Viejo, taktéž převezeného 
do Madridu. Několik dní po převozu viru 
podlehl. Od něj se nakazila španělská 
zdravotní sestra, ta se však uzdravila.

státy zasažené epidemií eboly
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Samotné příznaky jsou děsivé, začínají 
horečkami a celkovou slabostí, později je 
doprovází zvracení a silné krvácení jak vnitřní, 
tak vnější, nakonec až naprostá likvidace 
vnitřních orgánů, především jater. Smrt nebo 
postupné uzdravování nakaženého přichází do 
10 dnů od vypuknutí nemoci. 

Vzhledem k tomu, že se ebola přenáší přímým 
stykem s tělními tekutinami nakaženého, 
tj. krví nebo slinami, je nutné s nemocným 
zacházet s maximální opatrností. Při ošetřování 

je nutné pracovat v silných ochranných 
oblecích v izolačních stanech, vše je nutné 

neustále sterilizovat 
a dezinfikovat. Jediná a možná 
nejlepší pomoc je s nemocnými 
alespoň být, podávat tišící 

přípravky a snažit se v této 
nemoci poskytnout co 

nejdůstojnější čisté prostředí. Podle 
posledních informací se však epidemie 

šíří i mimodotekově na 15 cm. O to 
pečlivější je třeba zacházení s nakaženými.

Nejen samotný virus je hrozbou, ale také 
informovanost místních a jejich vůle 
přijmout nezbytnou hospitalizaci. Lidé se 

nemocnic v Africe nyní bojí, jsou 
přesvědčení, že je tam potká jedině smrt. Proto 
se raději skrývají nebo z nemocnic dokonce 
utíkají. Tak dochází k nakažení stále většího 
počtu lidí. To je také důvod, proč se těžko 
odhaduje, kolik nakažených ebolou vůbec je. 

Br. Miguel, P. Manuel a další viru ebola 
podlehli, sestra Julie se však v posledních 
dnech vyléčila a byla propuštěna s certifikátem 
o negativním výsledku testu na infekční 
onemocnění ebola. Její uzdravení bylo možná 
dané také připraveností nejmodernějších 
evropských zdravotních zařízení. V Africe jsou 
však další tisíce nakažených, kteří nutně 
potřebují pomoc. I přes to je možné lidi 
v Africe úspěšně léčit. Mnozí z našich 
nakažených spolupracovníků z nemocnice 
v Monrovii a v Lunsaru v Sierra Leone byli  

z úspěšné léčby propuštěni. Už v půlce srpna 
se vedení řádu v Římě rozhodlo pro 
znovuotevření nemocnice sv. Josefa 
v Monrovii a v Lunsaru v Sierra Leone. 
„Věnovali jsme naše životy nemocným 
a budeme v tom také pokračovat. Je naším 
povoláním takto žít, i kdyby to mělo stát 
naše vlastní životy,“ řekl br. Pascal 
Ahodegnon, který má na starosti koordinaci 
pomoci z Evropy. Do nemocnice bude vyslán 
nový tým zdravotníků a misionářů z našeho 
řádu, kteří v současnosti zavřené nemocnice 
sterilizují a obnoví její provoz. Pomoc bude 
směřována ze dvou směrů – z Itálie 
a ze Španělska. 

Již na konci srpna španělští milosrdní bratři 
oznámili, že provedli první kroky 
k obnovení provozu nemocnic. Do nemocnic 
byl vyslán místní koordinátor projektu 
Roberto Lorenzo. Jeho úkol je posoudit 
situaci, obnovit komunikaci s ministerstvem 
zdravotnictví, Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO) a dalšími partnery.

bratr Miguel Pajares
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Stejně tak byly do nemocnic poslány první 
ochranné a dezinfekční materiály, které mají 
zabránit šíření viru ebola. Jsou to především 
rukavice, ochranné obleky, masky, čepice 
apod. Tyto materiály řád dostal darem od 
španělského ministerstva zdravotnictví – 
celkem se jedná o 11 tun nákladu léků 
a dalších zdravotních pomůcek v celkové 
hodnotě 155 756,54 eur. Stejně tak se k nám 
dostávají zprávy o dobrovolnících z řad 
našich spolupracovníků, kteří do Afriky 
odjíždějí; tři poslední jsou například z Francie.

Na začátku září generální představený řádu 
v Římě br. Jesus Etayo vyhlásil operační plán 
obnovy nemocnic. Závazek představil 
plnohodnotné obnovení provozu nemocnic 
do konce září. V nemocnici v Monrovii má 
například být 141 lůžek, o nemocné se má 
starat minimálně 11 lékařů a 165 ošetřovatelů 
a dalších zaměstnanců a dobrovolníků. Jedině 
takto je možné provést radikální krok 
ke zmírnění epidemie v Monrovii. To se 
podařilo v Lunsaru, těsně poté se však nakazil 
br. Manuel a nemocnici bylo třeba znovu 
zavřít. Termín otevření obou nemocnic se 
posunul na polovinu listopadu.

Náklady na tuto operaci jsou taktéž nesmírně 
vysoké. Máme sice podporu místní vlády 
a WHO, materiální pomoc však můžeme 
sehnat pouze ve vyspělých zemích Evropy. 
Vedle pomoci od vlád prosí náš řád o pomoc 
všechny lidi, kteří si uvědomují závažnost 
situace.

V mnoha zemích proto pořádáme sbírky, které 
se postupně posílají na řádové konto, odkud 
se přímo nakupují materiály a léky na boj 
s ebolou. Jenom v České republice jsme 
během posledních týdnů vybrali více než 
750 000,- Kč, z nichž část již byla poslána na 
konto „Ebola” v Římě. Tato vlna solidarity je, 
jak věříme, pouze začátek probouzení 
evropských národů, které si postupně musí 
začít uvědomovat, že bez vzájemné pomoci 
nebude možné v budoucnu řešit problémy, 
jako je nyní epidemie eboly. 

Sbírka na ebolu pokračuje, konec epidemie je 
doslova v nedohlednu. Trvá již 11 měsíců 
a situace se stále jenom zhoršuje. V Africe 
panuje zmatek, lidé pociťují pro nás v Evropě 
dnes již nepředstavitelný strach. Naše pomoc 
je tedy nutná a věříme, že naše nemocnice 
v Monrovii a v Lunsaru pomohou tuto 
katastrofu alespoň zmírnit.

Nemocnice Milosrdných bratří v Monrovii (Libérie)

webové stránky Nemocnice Milosrdných bratří v Monrovii
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1341663309/0800 

VS: 8888

KONTO NA PODPORU BOJE PROTI EBOLE 

Veškeré dary budou použity na obnovení činnosti nemocnic milosrdných bratří v Monrovii a Lunsaru.

Jsme vděční za všechnu podporu, které se 
nám doposud dostalo – za všechny dary, ale 
i duchovní pomoc modlitbou. Za tu děkujeme 
všem jednotlivcům, ale i společenstvím, která 
se za nás přimlouvají. Velmi si vážíme 
například modliteb bratří trapistů v Novém 
Dvoře, o kterých nás ubezpečili. O své 
modlitbě nás ujistil i Mons. Dominik kardinál 
Duka.

Za dary finanční pak děkujeme obzvláště, 
protože jedině skrze ně bude možná reálná 
pomoc. Stejně tak připomínáme, že dary stále 
přijímáme a to na kontě 1341663309/0800 
s variabilním symbolem 8888. Za všechny 
dary mnohokrát děkujeme! 

Bc. Vít Pospíchal
asistent představeného řádu 

milosrdných bratří v Čechách a na Moravě
zesnulý bratr Miguel a spolupracovníci 

v nemocnici v Monrovii



V pátek 3. října proběhl již druhý ročník akce, 
kterou pořádáme na připomínku milosrdných 
bratří a jejich spolupracovníků 
perzekuovaných v dobách nacismu 
a komunismu.

V minulém roce měla akce velký ohlas. Setkali 
jsme se ve věznici na Mírově, kde byli někteří 
naši bratři vězněni. Jeden z nich, br. Josef 
Hartl, zde také zemřel. Uvědomili jsme si, že je 
nutné i tyto stinné stránky naší historie 
připomínat, abychom nezapomněli na oběti, 
které naši předci museli nést v boji za 
svobodu, v níž my můžeme žít. Naše iniciativa 
je také nesmírně důležitá pro pamětníky, pro 
které je důležité vědomí, že naše generace 
nezapomíná a váží si jejich trápení.

Letos proběhlo setkání v Brně. Nejprve jsme 
provedli pietní akt v kapli Fakultní Nemocnice 
u sv. Anny, kde zemřel ve vězeňském oddělení 
br. Celestin Šulc. Ten byl vězněn už během 

PAMĚŤ ŘÁDU 2014
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druhé světové války, prošel koncentračními 
tábory Dachau a Terezín, poté byl vězněn 
na Pankráci. Po válce se mu podařilo opravit 
poničenou pražskou nemocnici milosrdných 
bratří, dnes Nemocnici Na Františku. 
Po nástupu pak byl opět perzekuován údajně 
jako „věrný vykonavatel zločinecké politiky 
Vatikánu“. Na následky výslechů ochrnul, 
přesto o něm StB řekla, že je schopen útěku 
a byl poslán na vězeňské oddělení do Brna 
ke sv. Anně. Zde následkům výslechů podlehl.

Setkání pokračovalo besedou s pamětníky 
v refektáři brněnského konventu milosrdných 
bratří a dále mší svatou za oběti nacismu 
a komunismu. Za každého milosrdného bratra 
či našeho spolupracovníka v této době 
perzekuovaného byla během obětování 
symbolicky zapálena jedna svíce. Tento silný 
motiv doplnil mši svatou, kterou celebroval 
ředitel radia Proglas Mons. Martin Holík.

pietní akt ve FNuSA v Brně



V předchozích číslech zpravodaje jsme 
představili životy několika našich spolubratří, 
tkeří byli v době komunismu perzekuovaní, 
byli to br. Hartl, br. Šulc a br. Vrbík. Jejich 
seznam nyní doplňujeme o další čtyři.

BR. JOSEF ŠEBESTIÁN FUKS, OH

Převor kláštera ve Vizovicích Br. Josef Fuks 
byl odsouzen 2. srpna 1950 Státním soudem 
v Praze za pokus o velezradu na 10 let. Br. 
Fuks byl v době záboru klášterů na dovolené, 
a když se dozvěděl o osudu řádových domů, 
rozhodl se odejít k příbuzným do jižních Čech, 
dle verze soudu uprchnout za hranice. 
Toto tvrzení pak soud podepíral skutečností, 
že při zatčení měl u sebe v kufříku osobní 
prádlo a částku 20 000 Kčs.

Zatčení proběhlo 22. dubna 1950 v blízkosti 
hranic u Slavonic za pokus o přechod hranic 
do Rakouska, při čemž měl povolení ke vstupu 
do hraničního pásma za účelem návštěvy 
blízkých. Úmysl útěku za hranice br. Fuks 
odmítl s odůvodněním, že se chystal navštívit 
pěšky ze Slavonic své příbuzné 
v Chotěbudicích u Dačic. Ve svém odvolání 
k Nejvyššímu soudu poukázal také na to, že 
při přelíčení u soudu chyběly jako svědkové 
osoby, kterých se ptal na cestu do Chotěbudic.

Zajímavostí je, že v rozsudku je stejně jako 
v posudku církevního tajemníka zdůrazňován 
negativní postoj br. Fukse ke zneužití 
číhošťského zázraku a procesů spolu 
s představenými řádu. Br. Fuks byl vězněn 
na Mírově až do roku 1960.  

P. LONGIN VLADIMÍR HÁNYŠ, OH 

Narodil se 18. července 1914 ve Zvole na 
Moravě, do noviciátu vstoupil 14. srpna 1937, 
první sliby skládal 28. září 1938 a slavné 29. 
března 1949. Kněžské svěcení přijal 1. května 

1946. P.  Longin Hányš byl diplomovaným 
ošetřovatelem v pražském konventu 
v Nemocnici Na Františku. Společně se 
spolubratry Celestýnem Šulcem a Josefem 
Vrbíkem byl zatčen koncem listopadu 1950 
a byl odsouzen za velezradu a vyzvědačství 
na 7 let Státním soudem 16. května 1951. 
P. Hányš byl konkrétně odsouzen za to, že 
tajně navštívil v srpnu 1950 centralizační 
tábor v Broumově a spolu s br. Vrbíkem 
předali informace o tamních podmínkách 
k odeslání na západ svému známému 
P. Vohradskému. Prošel věznicemi na Borech 
a ve Valdicích, propuštěn byl v červnu 1955. 

BR. JORDAN FRANTIŠEK PECHAL, OH

Narodil se 1. listopadu 1912 ve Vlčnově na 
Moravě, do noviciátu vstoupil 27. listopadu 
1937, první sliby složil 5. listopadu 1939 
a slavné 2. února 1947. Od roku 1950 byl 
převorem v konventu v nemocnici v Novém 
Městě nad Metují.

Odsouzen byl 1. dubna 1952 Okresním 
soudem v Novém městě nad metují na 2 roky 
za to, že s pomocí dalších osob ukryl před 
soupisem církevního majetku v roce 1950 
několik liturgických předmětů a ornátů a za 
údajné nesrovnalosti v klášterním účetnictví.      

BR. MEINRAD FRANTIŠEK KLEVETA, OH

Narodil se 13. října 1913 v Hošticích na Hané, 
do noviciátu vstoupil 15. září 1934, dočasné 
sliby složil 3. listopadu 1935 a slavné 
17. prosince 1939. Od roku 1956 byl 
převorem v Prostějově.

Odsouzen byl Lidovým soudem Prostějov 
v roce 1958 na 4 roky pro blíže neznámý 
přečin. Zemřel v Brně roku 1991.

vp
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PERZEKUOVANÍ MILOSRDNÍ BRATŘI



O INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPU 

Během školního roku, který právě uplynul 
a během něhož si museli současní obyvatelé 
brněnského konventu zvykat na každodenní 
výskání dětí a hluk odrážedel brázdících 
rychlostí blesku dlážděné nádvoří kláštera, 
bylo mnoho okamžiků, které vedly nás 
dospělé k zamyšlení nad tématy, o kterých 
jsme nikdy předtím tolik do hloubky 
přemýšlet nemuseli. Jedním z těchto témat je 
potřeba individuálního přístupu ve vzdělávání 
a životě vůbec. Samozřejmě, každý, kdo se 
o pedagogiku zajímá, kdo má jakožto rodič 
děti na jakémkoli stupni vzdělávání či se 
pouze sám jednou vzdělával, toto slovní 
spojení zná. Co ale znamená v praxi, jaké jsou 
hranice, rizika a výhody individuálního 
přístupu, kdy je individuální přístup na místě 
a kdy podporujeme něco, co člověku vlastně 
ani není ku prospěchu?

V Benjamínku – školce, která v brněnském 
klášteře funguje od října 2013, je individuální 
přístup jedním z nejdůležitějších principů 
práce s dětmi. Je to možné především díky 
menšímu počtu dětí ve třídě (denní kapacita 
15 dětí), neboť počet dětí je jedním ze 
vstupních předpokladů pro realizaci tohoto 
přístupu. Důležitou roli tu hraje i speciálně 
pedagogické vzdělání učitelek, díky němuž je 
přirozené hledat cesty kupředu pro každé 
jednotlivé dítě zvlášť. Podstatné jsou také 
ideje, na kterých práce v Benjamínku stojí – 
princip hospitality neboli pomoci potřebným, 
a to nejpotřebnějším ze všech a idea 
bezpodmínečného přijetí člověka jakožto 
odrazu Boží lásky k nám. 

V Benjamínku vnímáme individuální přístup 
jako možnost objevit místo, na kterém se 
každé konkrétní dítě nachází a z kterého lze 
pak odvíjet další vzdělávání a výchovu. 
Jsou to takové pomyslné „schody“, na kterých 
každý stojíme. Někdo na prvním, někdo na 

pátém a jiný na desátém. Po dítěti na prvním 
schodu nemůžeme chtít, aby vyskočilo hned 
na šestý, a po dítěti, které momentálně 
odpočívá na schodku desátém, naopak 
nechceme, aby tam stálo dlouho a čekalo, až 
tam ostatní vyšplhají za ním. V Benjamínku 
jsou děti stojící na těchto „schodcích vývoje“ 
na různých místech a v různé výšce. Někdo 
ještě ve čtyřech letech nemluví, jiný má blízko 
k hněvu a neumí se ovládat, další nerozumí 
významu slov a učí se teprve jejich obsahu, 
další je natolik svázaný svojí úzkostí, že 
nemůže projevit v plné síle to, co umí a čeho 
je schopen. Každý se něčemu musí učit, 
něčemu jinému, co ostatní už umí, co je pro 
jiné přirozené a jednoduché. Jeden se učí 
odvaze, druhý mírnit své emoce a další musí 
trénovat třeba výslovnost… 

paní učitelka Terezka s dětmi
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Ze zvláštností dětí však neděláme něco, čemu 
by se ostatní měli zásadně přizpůsobovat, 
neboť si myslíme, že v tom výhody 
individuálního přístupu být nemají. Mají 
spočívat v respektu stupně vývoje a možností 
každého jednotlivce a stanovení individuální 
cesty rozvoje. Společná pro všechny „stojící 
na kterémkoli schodku“  pak je snaha jít 
kupředu, ochota učit se a trénovat sebe sama. 

Snažíme se individuální přístup uplatňovat 
s vidinou budoucnosti. Každé naše dítě bude 
jednou dospělý člověk, bude se muset umět 
prosadit i přizpůsobit, bude se muset umět 
domluvit s druhým a milovat ho, bude muset 
umět odpustit a netrvat zarputile na „své 
pravdě“. Z jednoho bude pan doktor 
a z druhého třeba automechanik či tkadlec, ale 
důležité je, aby všechny děti, z nichž jednou 
budou dospělí lidé, dokázaly v budoucnu žít 
smysluplný život, uměly se radovat z toho, co 
mají, co dokáží, a čeho jsou schopny. Důležité 
je, aby si děti v budoucnu našly místo ve

Bc. Petra Škrdlíková
ředitelka Mateřské školy 

Milosrdných bratří v Brně
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společnosti, aby se dokázaly ozvat, pokud by 
někdo ubližoval jim nebo druhým, aby se 
dokázaly vnímat jako součást Božího plánu se 
světem a aby pochopily, že to nejsou ony, 
kolem kterých se má točit svět. 

V Benjamínku se za první rok jeho existence 
podařilo vybudovat přátelské podporující 
prostředí naplněné radostí z úspěchů každého 
dítěte. Děti se nepohoršují nad tím, že někdo 
něco ještě neumí. Je to přirozené, každý se 
totiž všechno musí naučit, jen někdo to už 
umí a jiný se „to“ učí právě teď. Každý je 
součástí naší školky, školka je součástí 
konventu, konvent pak místem setkávání lidí 
se stejnou vizí života s Bohem. Pro každého tu 
existuje individuální cesta a zcela individuální 
Boží plán.

NMB VIZOVICE MÁ NOVÉHO LÉKAŘE

Ve vizovické nemocnici máme od  6. 12. 2013 
internacionální posilu. Nastoupil nám nový 
lékař, MUDr. Ivan Dmitrijevič Potapenko, 
který dříve pracoval na anesteziologické 
klinice v Moskvě.  Po delší době, kdy nám 
jeden lékař chyběl a nedařilo se zde nikoho 
získat, nám tak kolega Ivan pomohl vyřešit 
naši personální situaci. V současné době 
pracuje na 1. stanici LDN v přípravě na 
aprobační zkoušky potřebné k uznání jeho 
lékařského vzdělání v ČR, které by měl 
dokončit v tomto roce. Ale už nyní, vzhledem 
k předchozí erudici v akutní medicíně je 
dr. Potapenko pro oddělení jednoznačným 
odborným přínosem. Současně se 
zapracováním v našich podmínkách se kolega 
Ivan také dobře sblížil s naším kolektivem, 
a také se snaží (velmi statečně) bojovat 
s českým jazykem.  

Jsme rádi za personální pomoc, kterou jsme v 
kolegovi Ivanovi získali v době naléhavé 
potřeby.

MUDr. Tomáš Talanda
primář NMB Vizovice



KONFERENCE HOSPITALITY VIZOVICE

V úterý 14. října 2014 proběhl ve Vizovicích 
první ročník Konference Hospitality, který ve 
spolupráci zorganizovaly Nemocnice 
Milosrdných bratří ve Vizovicích a Katolická 
asociace nemocničních kaplanů v České 
republice.

Konference měla charakter vzdělávacího 
programu akreditovaného u České asociace 
sester. Účast na konferenci zdravotníkům 
přinesla 4 kreditní body.

Odborné přednášky si připravily 4 výrazné 
osobnosti pracující ve zdravotnictví, které se 
do něj snaží vnášet křesťanskou spiritualitu 
přijetí nemocného či potřebného člověka – 
hospitalitu. Prof. MUDr. Marta Munzarová, 
CSc., zakladatelka Ústavu lékařské etiky 
Masarykovy univerzity v Brně, autora mnoha 
publikací zabývajících se problematikou 
zdravotnické etiky a mimo jiné členka etické 
komise Ministerstva zdravotnictví ČR, 
přednášela o celostním pojetí člověka 
a základních principech zdravotnické etiky. 
Dalším přednášejícím byla 
S. Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková, 
všeobecná zdravotní sestra ve Fakultní 
nemocnici v Olomouci a nemocniční kaplan,  
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která se věnovala duchovním potřebám 
nemocných v ošetřovatelském procesu. 
Následoval Br. Martin Richard Macek, OH, 
DiS, provinční delegát řádu milosrdných 
bratří v České republice a na Slovensku, 
s přednáškou o hodnotách přístupu k člověku. 
Odborný blok zakončil P. Mgr. Ing. Jan 
Zachoval, Csc., katolický kněz a nemocniční 
kaplan pro brněnské nemocnice a hospic 
v Rajhradu, s přednáškou Může duchovní 
služba přinést opravdu něco důležitého?

Odborné části konference předcházelo 
představení řádu milosrdných bratří 
a Katolické asociace nemocničních kaplanů 
v České republice. Součástí byla i mše svatá, 
kterou celebroval generální vikář arcidiecéze 
olomoucké Mons. Josef Nuzík.

Ve středu 12. 11. 2014 proběhne Konference 
Hospitality s obdobným programem v Brně. 
Podrobnosti najdete na stránkách 
www.milosrdni.cz/kalendar/konference-
hospitality

přednášející S. Tobia

přednáškový sál vizovické sokolovny

vp



VYŠETŘENÍ PÁNEVNÍHO DNA ULTRAZVUKEM
 

Nově jsme na naší ambulantní rehabilitaci 
začali využívat vyšetření pánevního dna 
ultrazvukem. Pomocí této neinvazivní metody 
zjišťujeme kvalitu aktivity a relaxace svalů 
pánevního dna. Ultrazvuk také umožňuje 
snadné monitorování průběhu a efektivity 
terapie.

Většinou slyšíme, jak je důležité ho posilovat. 
V dnešní uspěchané, hektické a zlenivělé době 
je ale důležité pánevní dno umět také 
relaxovat.

Proč se čím dál častěji mluví o pánevním dnu 
a proč je tak důležité? Hlavní důvody jsou 
čtyři.

1. PODPÍRÁ VNITŘNÍ ORGÁNY

Bojíte se od srdce zasmát, zakašlat, kýchnout, 
zaskákat si s dětmi na trampolíně? Pak vaše 
pánevní dno nedostatečně podpírá močový 
měchýř a močovou trubici a vy trpíte 
tzv. stresovou inkontinencí. Co to znamená? 
Když se zvýší břišní tlak, vaše oslabené 
pánevní dno neudrží uzavřenou močovou 
trubici a dojde k většímu, či menšímu úniku 
moči. To, že tento problém trápí spoustu žen, 
není důvodem k tomu, považovat ho 
za „normální“.

2. PODÍLÍ SE NA SPRÁVNÉM DRŽENÍ TĚLA

Pánevní dno pomáhá držet pánev ve správné 
pozici, a pokud je oslabené, dojde k naklopení 
pánve dopředu, přetížení svalů v oblasti beder 
a bolí nás záda. Naopak přetížené pánevní 
dno nám může mimo jiné způsobit blokády 
v oblasti „kříže“ a zase nás bolí záda. Takže 
co dělat, aby vás záda nebolela? Uvolnit nebo 
posílit? Odpověď vám dá náš fyzioterapeut.

3. HRAJE DŮLEŽITOU ROLI PŘI PORODU

Měla jste dlouhý porod a pomalu jste se 
otvírala? Pak se vaše pánevní dno nedokázalo 
dostatečně „uvolnit“. Během třetího trimestru 
těhotenství už ho opravdu neposilujte, ale 
snažte se naučit ho relaxovat a uvolňovat.

4. MÁ VLIV NA VAŠI SCHOPNOST 
OTĚHOTNĚT

Nedaří se vám otěhotnět? Zkuste se zaměřit 
na své pánevní dno. Příliš napnuté svaly 
pánevního dna jsou jednou z možných příčin 
funkční sterility.

Pánevní dno reaguje na naše emoce a stres. 
Pokud umíte se svým pánevním dnem 
pracovat, odrazí se to na vašem celkovém 
držení těla a budete životem procházet 
s ladností a lehkostí.

zdroj: www.nmbvizovice.cz

vyšetření pánevního dna ultrazvukem
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CVIČENÍ SM-SYSTÉMEM

Dovolujeme si Vám oznámit, že naše nemocnice 
v letošním roce začala pořádat cvičení pro zájemce, 
kteří by rádi udělali něco pro své zdraví.

Cvičení bude 1x za týden a to každou středu od 
15:30 do 16:30 v prostorách ambulantní rehabilitace.

V případě zájmu je potřebné se objednat a uhradit 
poplatek za 10 hodin. Cena za hodinu je 100 Kč, 
za 10 hodin 990 Kč. Kapacita je omezená na 8 osob. 
Minimální počet v kurzu je 6 osob. V případě 
nezaplnění minimálním počtem osob na začátku série 
cvičení bude poplatek vrácen v plné výši.

zdroj: www.nmbvizovice.cz účastníci kurzu při cvičení SM-systémem

V Nemocnici Milosrdných bratří v Brně byly otevřeny 
a požehnány nové prostory endoskopického oddělení, 
zrekonstruovaná část chirurgie a centrální šatny pro 
personál. 

„Tato rekonstrukce je významným zlepšením péče, 
kterou naše nemocnice poskytuje. Endoskopické 
centrum má nyní nové prostory v těsné blízkosti 
k dalším ambulancím a centrálnímu registru pacientů. 
Také naši chirurgičtí pacienti dostali nové moderní 
pokoje, každý s vlastním sociálním zařízením,“ řekl 
ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně 
MUDr. Josef Drbal.

Investice téměř 24 milionů korun byla pokryta 
z investičních fondů nemocnice a z provozních úspor. 
Toho času pokračuje rekonstrukce Léčebny dlouhodobě 
nemocných.

 
NMB BRNO
CHIRURGIE

vp
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P. Vojtěch Málek žehná nově 
zrekonstruované prostory

interiér chirurgické ambulance



MILOSRDNÍ BRATIA V BRATISLAVE „HOSTILI“ 
KATOLÍCKYCH LEKÁROV Z CELEJ EURÓPY

Dňa 7. júna 2014 sme zažili výnimočnú 
udalosť: za účasti predsedu Pápežskej rady pre 
pastoráciu v zdravotníctve Mons. Zygmunta 
Zimowského sa na pôde nášho historického 
refektára rehole Milosrdných bratov 
v Bratislave konalo zasadnutie Valného 
zhromaždenia Európskej federácie združení 
katolíckych lekárov (FEAMC). Táto 
organizácia práve na našej pôde oslávila 
50. výročie svojho vzniku a činnosti.

Ako uviedol  Prof. MUDr. Jozef Glasa PhD., 
člen organizačného výboru: „Bratislava má 
mimoriadnu tradíciu, pretože už prvé 
zasadnutie tohto výboru  po nežnej revolúcii 
bolo práve v Bratislave a takisto jubilejný, 
desiaty  kongres (2004) sa uskutočnil 
v hlavnom meste SR.“ Vatikánsky hosť Mons. 
Zimowski vyjadril radosť z účasti na podujatí, 
ale zároveň podotkol: „Vnímam veľkú 
ustarostenosť prítomných členov spomínanej 
organizácie v otázkach ľudského života a jeho 
chápania – najmä na európskej úrovni. Toto 
stretnutie sa koná v krátkom časovom odstupe 
od kanonizácie dvoch veľkých pápežov - 
sv. Jána Pavla II. a Jána XXIII, preto sme ho 
začali modlitbou k Jánovi Pavlovi II., ktorý 
bol známy  aj tým, že bol neohrozeným

obrancom ľudského života. Preto sme 
diskutovali aj o chúlostivej otázke, akou je 
eutanázia. V tejto súvislosti treba poukázať na 
dôležitý dokument- encykliku Jána Pavla II. 
Evangelium vitae, kde silne zdôrazňuje 
hodnotu a svätosť ľudského života od počatia 
až po jeho prirodzený koniec. Spomínali sme 
aj iný, veľmi vážny dokument pápeža Pavla 
VI.- Humanae vitae. Dotkli sme sa aj novej 
evanjelizácie, pretože nemocnice sú veľmi 
dôležitými miestami pre novú evanjelizáciu. 
Prichádzajú do nich totiž ľudia rôznych 
presvedčení a keď sa stretávajú s realitou 
života, nemôžu sa ubrániť základnej otázke: 
„prečo“, aký to má zmysel, a ako sa ďalej 
v živote správať ohľadom týchto otázok. 
Za každým z chorých treba vidieť aj ich rodiny 
a je to príležitosť, ako aj im ponúknuť 
evanjelium Ježiša Krista. Dotkli sme sa aj 
otázky, ako intenzívnejšie zapojiť  mladých 
lekárov do činnosti FEAMC, ktorá má 
excelentné poslanie.“

POCHVALA VATIKÁNSKEHO HOSŤA 
PRE MILOSRDNÝCH BRATOV

Mons. Zimovski konštatoval, že všetky 
podnety, ktoré si v Bratislave vypočul, 
predostrie na Pápežskej rade pre pastoráciu 
v zdravotníctve. Zároveň ocenil všetko, čo pre 
chorých robia členovia rehole Milosrdných 
bratov, ktorí sa príkladným spôsobom správajú 
k chorým. Okrem samotného zasadnutia sa 
Mons. Zygmunt Zimowski, ktorého sprevádzal 
slovenský jezuita pôsobiaci v Ríme - páter Ján 
Ďačok SJ,  stretol s vedením Univerzitnej 
nemocnice 
s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave 
i priorom bratislavského konventu 
Milosrdných bratov  Joachimom Mačejovským 
OH. Riaditeľ nemocnice 
JUDr. Michal Tinák k tomu povedal: „Priniesol 
nám povzbudenie a nádejám sa, že sme boli 

Mons. Zygmunt Zymowsky s vedoucími 
spolupracovníky NMB Bratislava
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povzbudením aj my pre neho. Jeho návšteva 
je pre nás veľká česť, vieme, že  Mons. 
Zimowski prejavil záujem oboznámiť sa 
s činnosťou nemocnice aj po referenciách, 
ktoré dostal od svojho zástupcu, ktorý nás 
navštívil predčasom. Keďže z určitého hľadiska 
zodpovedá priamo pred Sv. Otcom za tisícky 
zdravotníckych zariadení vo svete, je jeho 
pohľad pre nás cenný. Zanechal nám odkaz, 
aby sme s úctou pristupovali k úlohám nám 
zvereným v starostlivosti o chorých.  
Najsilnejší dojem na mňa urobili jeho slová 
o prepojení duchovnej činnosti a starostlivosti 
o telesnú schránku ako jednoliateho celku.“ 
Prior rehole Milosrdných bratov – brat 
Joachim OH rovnako zhodnotil návštevu 
Mons. Zimowského ako poctu pre rehoľu i jej 
nemocnicu, ocenil, že sa ako predseda 
Pápežskej rady pre zdravotníctvo nezaoberá 
len cirkevnými zdravotníckymi zariadeniami 
pôsobiacimi v Taliansku, ale  i na Slovensku. 
Vzácnej vatikánskej návšteve ukázali okrem 
nemocnice aj starobylú kryptu Milosrdných 
bratov pod bratislavským kláštorom, v ktorej 
odpočívajú zosnulí bratia.

„ZAOSTRENÉ“ NA TRI PRIORITY

Ako na záver podujatia ešte doplnil Prof. 
MUDr. Jozef Glasa PhD.: „Hovorili sme 
o najväčších výzvach, ktorým dnes čelí 
katolícka medicína  v sekularizovanej 
spoločnosti, ale aj o ekumenizme a Ukrajine, 
pretože na podujatí boli aj jej zástupcovia. 
Hovorili o hrdinstve lekárov, ktorí slúžili 
na Majdane, pričom mnohí z nich boli zranení 
a aj keď to bolo krvavé, zachraňovali životy 
a slúžili. Vykonali veľké svedectvo kresťanskej 
lásky. Zhodli sme sa na tom, že my – katolícki 
lekári musíme prinášať láskavé svedectvo 
o Božom milosrdenstve a bratstve do života 
v Európe zvlášť dnes, keď  niekedy s hrôzou 
hovoríme, že v zdravotníctve  sa rozkošatila 
kultúra smrti namiesto toho, aby sa tam 
presadzovala kultúra života. Prežívame zápas 
o dobro medicíny, o jej tvár, ktorá má byť 
ľudská, ale zároveň má byť tvárou trpiaceho 
Krista.“ Prezident Svetovej federácie asociácií  

katolíckych lekárov Dr. José María Simon 
Castellvi, ktorý bol na podujatí prítomný, 
zdôraznil tieto priority organizácie pre 

najbližšie roky: „Musíme lepšie chrániť dobrý 
život od počatia až po prirodzenú smrť. 
Prioritou budú aj kresťanskí gynekológovia – 
pôrodníci, ktorých Cirkev potrebuje a treťou 
výzvou je Afrika, kde nás potrebujú. 
Je potešiteľné, že na mnohých kontinentoch, 
najmä v Latinskej Amerike a v Ázii veľmi 
pribúda katolíckych lekárov, dosť málo sa 
o tom vie.“ Dr. Simon Castellvi zároveň 
pozitívne hodnotil výsledky Valného 
zhromaždenia FEAMC: „Bolo skvelé vidieť na 
konferencii plno mladých ľudí , špičkových 
odborníkov, vedcov , ľudí z praxe, ktorí 
verejne vystúpili, myslím si, že otcovia 
biskupi môžu byť hrdí nato, že sa podarilo 
zorganizovať takéto stretnutie, na ktorom bola 
evidentná atmosféra bratského porozumenia, 
dialógu a veľa sme sa dozvedeli zo sveta vedy 
i o etických problémoch a bolo tiež možné 
navzájom sa povzbudzovať.“ Najbližší kongres 
Európskej federácie združení katolíckych 
lekárov (FEAMC) sa uskutoční v r. 2016 
v Portugalsku a svetový kongres organizácie  
už 1.-5. októbra vo filipínskej Manile. 

Andrea Eliášová
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KONFERENCIA PRIPOMENULA OTÁZKY
SÚČASNEJ BIOMEDICÍNY A ZDRAVOTNÍCTVA

Bratislava 6. júna (TK KBS) Aktuálnym 
pastoračným, vedeckým a etickým otázkam 
súčasnej biomedíciny a zdravotníctva sa dnes 
venovala medzinárodná konferencia 
v Bratislave. Najpálčivejšie témy v domácom 
i európskom kontexte, ale aj ich praktické 
riešenia predstavili nielen vrcholní 
predstavitelia katolíckych lekárov 
a zdravotníkov z viacerých európskych krajín, 
ale aj zástupcovia konkrétnych inštitúcii, 
ktoré sa venujú "službe chorým". Sympóziu 
nazvané "Súčasná biomedicína, zdravotníctvo 
a dôstojnosť človeka" privítalo i predsedu 
Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve 
Mons. Zygmunta Zimowskeho, ktorý spolu 
s predsedom Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS) Mons. Stanislavom Zvolenským prevzal 
nad konferenciou záštitu. Podujatie 
zorganizovali KBS, Onkologický ústav 
sv. Alžbety a Univerzitná Nemocnica 
s poliklinikou Milosrdní bratia v spolupráci 
s Pápežskou radou pre pastoráciu 
v zdravotníctve, Európskou federáciou 
združení katolíckych lekárov a zdravotníkov 
(FEAMC) a inými inštitúciami. Zúčastnil sa na 

ňom aj apoštolský nuncius na Slovensku 
Mons. Mario Giordana. Nechýbali viacerí 
slovenskí biskupi, prezident Svetovej federácie 
asociácií katolíckych lekárov José Maria 
Simon Castellvi a prezident FEAMC Francois 
Blin, predstavitelia akademického, 
náboženského, politického života a verejnosť. 
Konferenciu otvoril jeden z jej 
spoluorganizátorov Jozef Glasa, lekár 
a bioetik, člen Subkomisie pre bioetiku 
Teologickej komisie KBS. V mene 
organizátorov prítomných pozdravil predseda 
KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Po privítaní 
hlavných hostí okrem iného pripomenul, že 
hoci sa rešpektovanie dôstojnosti človeka 
v zdravotníckom systéme na prvý pohľad javí 
ako samozrejmosť, druhá strana mince 
ukazuje na pacientov, ktorí neraz vo veľmi 
neosobnom prostredí prežívajú chvíle veľkého 
utrpenia. "Vidíme aj lekárov a zdravotnícky 
personál, ktorí z rozličných dôvodov nie sú 
pripravení citlivo doprevádzať pacientov v ich 
konkrétnych ťažkostiach," povedal 
metropolita Bratislavy. "Takto mnohí ľudia 
opisujú svoje skúsenosti v zdravotníckych

účastníci Valného zhromaždenia Európskej federácie združení katolíckych lekárov v Bratislave
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zariadeniach," doplnil. Diskusia 
o problematike, ktorej názov mala 
konferencia, je preto podľa neho o to 
naliehavejšia, že "súčasné zdravotnícke 
systémy neslúžia len záchrane života, ale 
vytvárajú vo viacerých krajinách sveta 
podmienky na jeho nedôstojné ukončenie 
prostredníctvom potratov, eutanázie alebo 
manipulácie s ľudskými embryami." 
Diskusia o biomedicíne a zachovaní 
dôstojnosti človeka v procese zdravotníckej 
starostlivosti je podľa predsedu biskupskej 
konferencie naliehavá aj aj preto, že nové 
technické možnosti, ktoré v liberálnych 
demokraciách západného typu sa uvádzajú 
stále rýchlejšie do praxe, otvárajú nové 
a ťažké etické otázky. "Primeranú odpoveď 
nájde človek, ktorý je nielen vzdelaný, ale 
aj mravný. Tento rozmer poukazuje na veľký 
potenciál kresťanskej viery a morálnej teológie 
pri usmerňovaní takejto zložitej diskusie," 
povedal arcibiskup Zvolenský. 
V tejto súvislosti ocenil dlhoročnú prácu 
Subkomisie pre bioetiku KBS, ktorá sa 
pravidelne a dlhodobo týmito problémami 
zaoberá a ponúka odborné stanoviská, ktoré 
zodpovedajú kritériám katolíckej náuky viery 
a mravov v rozličných oblastiach. Zároveň 
vyzdvihol prácu "mnoho statočných 
a mravných lekárov, zdravotné sestry, 
farmaceutov i zdravotných pracovníkov, ktorí 
chápu svoju prácu ako službu" a osobitne 
službu dvoch cirkevných nemocníc: 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a Univerzitnej nemocnice s poliklinikou 
Milosrdní bratia v Bratislave.
Po pozdravoch členov čestného predsedníctva 
sa ujal slova arcibiskup Zimowski. Rodák 
z Poľska vo svojom príhovore priblížil syntézu 
o utrpení. Svoje uvažovanie predstavil 
v piatich častiach. Najskôr sa zameral 
na utrpenie vo svetle viery ako výzvu, potom 
predstavil pohľad na pravdu o láske 
v tajomstve utrpenia. Zároveň predstavil, ako 
je možné trpieť s Kristom a v Kristovi a na 
príklade "Dobrého Samaritána" poukázal na 
to, ako robiť dobro svojím utrpením. V závere 

vyzdvihol patrónku Slovenska - 
Sedembolestnú Pannu Máriu, ako vzor 
v prežívaní tajomstva utrpenia. 
"Ak je evanjelium utrpenia integrálnou 
súčasťou hlásania spásy, kresťanské 
spoločenstvo ako celok i jednotlivci musí 
ohlasovať a svedčiť od tomto evanjeliu. Žiaľ, 
naše zmýšľanie je tomu veľmi vzdialené. 
Choroba, smrť a bolesť s ich neodvratnosťou – 
teda ak ich nemožno premôcť a odstrániť – sú 
odmietané. Pomáhať chorému odhaliť dar, 
ktorý môže ponúknuť Bohu a bratom prijatím 
vlastného utrpenia, je prvoradou 
a neoddeliteľnou stránkou pastorácie 
v zdravotníctve," povedal predseda jedného 
z vatikánskych dikastérii, ktorý zavítal 
na Slovensko už aj v júni 2011. 
Citlivosť voči utrpeniu je podľa arcibiskupa 
Zimowskeho témou veľmi blízkou súčasnému 
Svätému Otcovi Františkovi, ktorý často 
zdôrazňuje, aká je nebezpečná „kultúra 
odmietania a vyraďovania“. "Utrpeniu treba, 
podľa tohto pápeža, čeliť s duchom viery 
a lásky. Napriek súženiam, s ktorými je každé 
utrpenie spojené, sa môže – podľa pápeža 
Františka – premeniť dokonca na cnosť 
nádeje. Táto pramení z vedomia, že Boh 
neopustí svoje dieťa v ťažkej a mučivej 
chvíli," povedal arcibiskup Zimowski. 
Významné podujatie sa konalo pri príležitosti 
50. výročia založenia FEAMC. Jej vzniku, 
vývoj, témy niektorých z jej zasadnutí, ako aj 
aktuálne hlavné výzvy účastníkom sympózia 
priblížili jej súčasný prezident Francois Blin 
z Francúzska a generálny sekretár Hans 
Stevens z Holandska. O duchovnej duchovnej 
službe v zdravotníckych zariadeniach 
na Slovensku referoval spišský biskup Mons. 
Štefan Sečka a na tému "Homo cybersapiens 
a dobro človeka" Ján Ďačok SJ, ktorý pôsobí 
na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. 
Na významné otázky fungovania súčasného 
zdravotníctva v domácom aj v európskom 
kontexte upozornili aj ďalší rečníci 
zo Slovenska a zahraničia vrátane zástupcov 
cirkevných nemocníc, hospicov, zariadení 
sociálnych a ošetrovateľských služieb - ale aj 
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cirkevných vedeckých a výskumných 
inštitúcií. Venovali sa aj výzvam súčasného 
zdravotníctva a biomedicíny, ako napríklad 
téme etiky kmeňovej bunky, environmentálnej 
farmakológii či etickým problémom v súčasnej 
molekulovej biológii. Okolo 
150 registrovaných účastníkov sa zapojilo 
aj do neformálnych diskusií zo sveta vedy 
a iných oblastí. 

S vystúpením na tému Charizmatický 
manažment v duchu sv. Jána z Boha 
na konferencii  vystúpil br. Joachim Igor 
Mačejovský, OH,  prior konventu Rehole 
milosrdných bratov na Slovensku a tiež 
riaditeľ UNsP MB JUDr. Michal Tinák O.H.

Andrea Eliášová

400 LET VÍDNĚ

Oslavy výročí 400 let od založení Nemocnice 
Milosrdných bratří ve Vídni stále pokračují. 
V červnu sloužil mši svatou vídeňský kardinál 
Schönborn v katedrále sv. Štěpána za řád 
milosrdných bratří a za všechna jejich díla, 
po které následovalo setkání bratří, 
spolupracovníků a našich podporovatelů na 
radnici. Zde zazněl také pozdrav rakouského 
prezidenta Heinze Fischera, což vypovídá 
o podpoře, které se milosrdní bratři 
v Rakousku těší od politické reprezentace 
a široké veřejnosti. Svým uměním oslavy 
doplnil koncert proslaveného chlapeckého 
sboru Wiener Sängerknaben.

Na začátku září pak milosrdní bratři 
uspořádali den otevřených dveří v nemocnici 
a pouliční slavnost pro veřejnost. Oslavy však 
pokračují i děkováním Pánu a Panně Marii 
za ochranu vídeňské nemocnice. 

To bratři a jejich spolupracovníci vyjádřili pěší 
hvězdicovou poutí do Mariazell, které se 
zúčastnili zástupci ze všech zemí Rakouské 
provincie – Rakouska, Maďarska, Slovenska 
a Čech.

Do konce října je pak možné si prohlédnout 
výstavu věnovanou nemocnici 
v Bezirksmuseum Leopoldstadt ve Vídni. Více 
informací naleznete na .www.bbwien.at/400

vp

hlavní celebrant kardinál Christoph Schönborn
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CENA CELESTÝNA OPITZE 2014

Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči 
o nemocné a jinak potřebné budou uděleny 
v rámci koncertu FOK v pondělí 1. prosince 
2014 ve 20:00 v pražském kostele sv. Šimona 
a Judy u Nemocnice Na Františku v Praze.

Letos proběhne již 5. ročník tohoto ocenění, 
kterému poskytují svoji záštitu například 
kardinál Dominik Duka nebo litoměřický 
biskup Jan Baxant. Cena symbolizuje 
hlubokou úctu řádu milosrdných bratří všem, 
kteří třeba jen ve skrytu projevují křesťanskou 
lásku k bližním a zvláště těm slabým 
a nemocným. Název ocenění se odkazuje na 
milosrdného bratra MUDr. Celestýna Opitze, 
který v roce 1847 provedl první operaci 
v narkóze v Evropě právě v tehdejší 
nemocnici milosrdných bratří, dříve 
Nemocnici Na Františku v Praze. Tuto operaci 
následovala necelá stovka dalších, které  

osobně provedl v několika dalších 
nemocnicích. Dal tak  vzniknout převratnému 
oboru anesteziologie.  Touha odstranit nemoc 
jeho pacientů splnila závazek milosrdných 
bratří hledat inovativní řešení v léčbě 
nemocných, pomoci těm, kteří ji potřebují 
nejvíce. Cena Celestýn Opitze se k této 
spiritualitě odkazuje.

Koncert připravujeme společně 
se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy 
a Nemocnicí Na Františku. Celý večer bude 
v živém přenosu vysílat TV Noe. 

vp

AMRAHIA - ACCRA, GHANA
ZPRÁVA Z MISIJNÍHO PROJEKTU 2013

V roce 2013 jsme soustředili naši misijní 
pomoc na stavbu centra pro základní 
zdravotní péči ve městě Accra v Ghaně. Jedná 
se o velmi chudou oblast, ve které dosud není 
žádné zdravotní zařízení v okruhu 140 km, 
ročně by mělo pojmout 2 500 pacientů 
ve spádové oblasti 160 000 obyvatel. V tomto 
zařízení by měli být ošetřeni pacienti 
diagnostikované všemi běžnými nemocemi, 
nejaktuálnější zde jsou však malárie, střevní 
onemocnění, respirační infekce, HIV/AIDS 
a další. Nejohroženější jsou samozřejmě děti. 
V současnosti na místě již pracuje asi 
10 našich spolupracovníků, měsíčně ošetří do 
200 pacientů. Zatím se však jedná o domácí 
péči. 

Stavební práce na klinice zatím probíhají 
podle plánu. Pozemek byl vyčištěn, oplocen 
a již začaly stavební a výkopové práce. 
V posledních týdnech byly postaveny první 
stěny, takže v nejbližší době se bude 
pokračovat na střeše a oknech. Zařízení bude 
obsahovat 4 základní vzájemně propojená 
oddělení – ambulantní péče, pohotovost, 
novorozenecké oddělení a operační sál.

Do ambulance pacient vejde hlavním 
vchodem, na recepci se zjistí jeho anamnéza, 
v čekárně se pak změří teplota a krevní tlak. 
Po vyšetření, odběru krve a dalších vzorků, 
které jsou zkoumány v místní laboratoři 
je určena diagnóza a další postup. 
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Pohotovost je určena pro akutní případy. 
Pacientovi jsou ve zvláštním oddělení 
zajištěny základní životní funkce, je zde 
k dispozici rentgen a další skenovací 
a monitorovací zařízení. Zařízení bude 
v tomto režimu schopno pojmout 6 pacientů. 
Zařízení bude dále obsahovat zvláštní pokoj 
pro rodinné příslušníky pacientů.

Novorozenecké oddělení bude mít vlastní 
vchod, jeden porodní sál, pokoj pro personál 
a jeden větší lůžkový pokoj.

Operační sál by měl sloužit především pro 
komplikované porody, avšak může být použit 
i pro jiné nouzové zákroky. V těsné blízkosti 
bude přistaven pozorovací pokoj, pooperační 
pokoj, šatny a další, avšak to je plánováno 
až v další fázi stavby celého zařízení.
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DĚTSKÝ DEN U MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

Dne 20. září se na zahradě u milosrdných 
bratří v Brně konal 1. ročník dětského dne 
zasvěcený svou tématikou svatému Václavovi. 
Zahájení dětského dne proběhlo modlitbou 
a požehnáním. Pár slov o řádu milosrdných 
bratří, jejich poslání a o svatém Václavovi 
pronesl br. Martin, převor brněnského 
konventu. K vidění byla skupina historického 
šermu Rytíři země Moravské, kteří předvedli 
ukázku bojového šermu. Děti si mohly 
vyzkoušet takové disciplíny, jako jsou hod 
kopím, hod sekerou, šerm mečem (dřevěným), 
boj s řemdihy apod. Kromě dětí si zasoutěžili 
i milosrdní bratři. 

Dále zde byla ukázka dobových řemesel. 
K vidění tu byl kovář, tkalcovský stav a pod.

Děti za své výkony dostávaly sladké odměny 
a na závěr byli vybráni dobrovolníci, kteří se 
utkali v závěrečném klání, jak jinak než 
o sladké ceny.

Počasí bylo krásné a všichni zúčastnění byli 
spokojení. Hlavně děti, které vyhráli celé 
svatováclavské klání.

Rakouská provincie, jejíž součástí je 
i Českomoravská provinční delegatura, se na 
stavbě zařízení podílela částkou 11 000 eur. 
Stále však prosíme o podporu, a to především 
duchovní – modlitbou.

vp, Br. Alfons M. Höring, OH

Martin Ondrušek

zdroj: www.barmherzige-brueder.at



NÁVŠTĚVA KONVENTU MILOSRDNÝCH 
BRATŘÍ V GRAZU
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Zdravím vás všechny. Jmenuji se Ondřej 
Smílek, bydlím v Letovicích, ministruji 
v kostele, který se nachází v klášteře MB, 
a během letošních prázdnin jsem navštívil 
konvent MB v Rakousku. Pobyl jsem tam 
celkem 12 dní a o své postřehy a zážitky bych 
se s vámi rád podělil. 

O možnosti navštívit některý z konventů 
v Rakousku jsem se dozvěděl od bratra Jána 
Karlíka, který k nám do Letovic přišel na 
začátku letošního roku. Hned poprvé, co jsem 
o této možnosti slyšel, mě velice potěšila 
a zaujala, protože mám rád řád milosrdných 
bratří a také uvítám možnost zdokonalovat 
se v němčině. Požádal jsem proto bratra Jána, 
zda by nešlo zařídit, abych tam jel. Zaradoval 
jsem se, když Ján takřka okamžitě kontaktoval 
Martina Macka, který to celé později zařídil. 

Domluvili jsme se na pobytu trvajícím od 
7. do 19. července. Do Grazu a z něj jsem jel 
autem s M. Mackem. Dorazili jsme někdy 
okolo 16:00 do noviciátu, kde jsem byl 
ubytovaný. Od mého příjezdu až do odjezdu 
jsem se prakticky nepřestal divit. Vskutku tato 
má prázdninová návštěva probíhala úplně 
jinak, než jsem si jí představoval. Což je 
ovšem velice dobře, neboť jako každý člověk, 
když se řekne návštěva řádu bratří 
v Rakousku, představoval jsem si spíše klášter 
nebo nějaký konvent, v něm spoustu bratrů 
a jen samé modlení. Později mi došlo, jak 
málo informací jsem o Milosrdných bratrech 
měl. První co mě zarazilo, byl noviciát. 
Nádherný velký rodinný dům s bazénem. 
Kdo by to čekal? Hned potom jsem byl, dá se 
říci, uchvácen přívětivostí bratrů Richarda 
a Damiána, později i Benedikta, kteří se o mě 
po celou mou návštěvu starali. Je pravdou, že 
jazyková bariéra nás všechny, řekněme, 
překvapila. Měl jsem o své němčině lepší 
mínění, ale na štěstí jsem poznal i bratra 

Miroslava původem z České republiky, se 
kterým jsem navštívil několikrát centrum 
Grazu a který mi vše ukázal, naštěstí česky, 
a vytrvale se do mě snažil dostat i trošku té 
německé mluvy. Celý můj pobyt jsem se 
kromě divení také nezastavil. Mám pocit, že 
Graz a nemocnice spolu s konventy znám 
z paměti. O mé návštěvě bych mohl napsat 
knihu, proto zde jen v rychlosti vyjmenuji 
některá místa, která jsem měl to štěstí vidět. 
Byl to Schloßberg, zámek Eggenberg, radnice, 
park, hlavní nádraží, nemocnici na 
Marschallgasse a ještě mnoho dalších neméně 
zajímavých míst. Asi nejvíce zajímavé byly 
však návštěvy Mariazell a vídeňského 
konventu, při příležitosti skládání slavného 
slibu jednoho z bratří. Většina těchto „výletů“ 
se konala odpoledne, dopoledne jsem pracoval 
s bratrem Damiánem v nemocnici na oddělení 
neurologie. Byla to výborná zkušenost, ať už 
díky mé snaze o německou konverzaci 
s pacienty a personálem, tak možnosti 
vyzkoušet si namáhavou a obětavou práci 
zaměstnanců nemocnice a milosrdných bratří. 
Na závěr mého dne plného práce v nemocnici 
a zábavy v odpoledních hodinách při 
návštěvě všech možných i nemožných míst, 
přišla krásná německy sloužená mše. Při mši 

Ondřej Smílek na cestách 
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jsem bohužel skoro ničemu nerozuměl a spíše 
jsem se orientoval a porovnával podle česky 
sloužené mše z paměti. I přes to to byl krásný 
zážitek. Zejména pak, když jsem poslední tři 
dny svého pobytu při ní ministroval. Graz je 
nádherné město s mnoha zajímavými místy 
a nemocnice milosrdných bratří jsou skvěle 
moderně vybavené a příjemné vzhledem 
i personálem.  

Celkově jsem byl mile překvapen, a poměrně 
mě mrzelo, že to tak brzy skončilo. Milosrdní 
bratři jsou nejen úžasní řeholníci, ale skvělí 
a přitom obyčejní lidé, kteří však dělají 
neobyčejné věci. Jejich činnost je velkou 
inspirací pro všechny lidi a já osobně velmi 
obdivuji jejich životy, neboť dokázali 
dokonale spojit božské s lidským, příjemné 
z užitečným.

U milosrdných bratří se člověk cítí skoro jako 
v ráji a v jejich přítomnosti člověk neustále 
cítí přítomnost Kristovu. Každému, koho 
znám, bych doporučil blíže se s bratry 
seznámit. Až mě mrzí, že jich zde v České 
republice a ostatně i ve světě není více. 
Po všem co jsem s nimi zažil, uvažuji o vstupu 
do řádu. Na úplný závěr bych chtěl všem 
bratrům poděkovat za jejich činnost 
a za jejich dobrotu a obětavost. Díky za vše. 

Ondřej Smílek
Dne 9. září 2014 nás překvapil svou milou 
návštěvou ministr zdravotnictví pan 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 
v doprovodu senátorky paní PaedDr. Aleny 
Gajdůškové, poslankyně Evropského 
parlamentu MUDr. Olgy Sehnálkové, 
náměstka hejtmana MUDr. Lubomíra 
Nečase a zástupců města Vizovice v čele 
s panem starostou ing. Romanem 
Persunem. Provinční delegát milosrdných 
bratří Br. Martin Macek, OH s paní 
ředitelkou nemocnice Ing. Vlčkovou 
provedli hosty nemocnicí a seznámili je 
s naší současnou situací. Děkujeme všem 
za projevený zájem!

Martina Krajčová

NÁVŠTĚVA MINISTRA 
ZDRAVOTNICTVÍ 
VE VIZOVICÍCH

Br. Martin vítá pana ministra Němečka

společná fotka v zahradě NMB Vizovice
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VZPOMÍNKA NA MUDR. JIŘÍHO FLÉGLA
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V podzimních dnech vzpomínáme na primáře 
MUDr. Jiřího Flégla, ředitele nemocnice 
Milosrdných bratří ve Vizovicích v letech 
1993–2005, který by 17. 9. 2014 oslavil 
60. narozeniny.

Narodil se 17. 9. 1954. Otec byl lékařem – 
biochemikem, matka učitelkou na základní 
škole. Vystudoval gymnázium a následně 
Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně 
v Brně. 1. 8. 1980 nastoupil do nemocnice 
na Vsetíně. Pracoval zde až do r. 1993.

Krátce po ukončení povinné roční vojenské 
služby se v r. 1981 oženil a v r. 1987 se jim 
narodil první syn Jiří a r. 1992 syn Štěpán.

V r. 1993 byl osloven řádem Milosrdných 
bratří, aby pomohl obnovit činnost řádové 
nemocnice ve Vizovicích, která byla 
v padesátých letech nastupujícím režimem 
násilně přerušena. Nejdříve váhal, protože 
úkol to nebyl jednoduchý a výsledek nejistý. 
Vybral si první spolupracovníky a společně 
se s nadšením pustili do práce. Byl jmenován 
ředitelem a primářem nemocnice.

Svou práci i nemocnici měl rád. Miloval 
medicínu, ale práci se snažil chápat jako 
službu všem, kteří ji potřebují, zvláště těm 
nejslabším a nejpotřebnějším; chtěl budovat 
nemocnici s lidskou tváří v duchu řádového 
hesla „Skrze tělo k duši“. Svým osobitým 
humorem a vtipy, které sypal z rukávu, 
nadlehčoval utrpení nemocných a nás 
povzbuzoval v práci. 

Kromě práce v nemocnici ve Vizovicích 
sloužil též na interně a rychlé záchranné 
pomoci na Vsetíně, učil na Střední 
zdravotnické škole na Vsetíně a v posledních 
letech jeho života byl činný i jako člen 
vsetínského zastupitelstva.

Jeho „velkou láskou“ byla cykloturistika, která 
se mu stala osudnou. Od jara do podzimu 
jezdíval denně do práce na kole ze Vsetína do 
Vizovic. Když sedal v sobotu 30. 4. 2005 na 
kolo, aby se projel po valašských kopcích, 
netušil, stejně jako nikdo z nás, že to bude 
naposledy. V obci Pindula mezi Rožnovem 
a Frenštátem p. R. byl při odbočování sražen  
autem a tomuto neštěstí na místě podlehl.

V našich srdcích však stále žije…    

kolektiv zaměstnanců  NMB VIZOVICE

MUDr. Jiří Flégl

pan primář Jiří Flégl na vizitě
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Milosrdní bratři jako řeholníci věnují vedle prá-
ce s nemocnými a potřebnými velkou část dne 
modlitbě. Děkují Pánu za dary a milosti, kte-
rých se jim dostává, a také stále prosí o požeh-
nání jejich práce, modlí se za jejich nemocné, 
povolání, za vše, v čem je potřeba zásah Boží 
moudré ruky.

Nabízí také lidem možnost svěření jejich staros-
tí, problémů či proseb do modliteb milosrdných 
bratří. Svůj úmysl tak i vy můžete milosrdným 
bratřím předat emailem info@milosrdni.cz

(do předmětu napište Prosba o modlitbu), 
telefonicky na čísle 543 165 319, anebo 
můžete využít jednoduchého formuláře na 
www.milosrdni.cz/modlitby.

Intence jsou anonymní. Vedle nabídky modliteb 
milosrdní bratři také nabízí možnost sloužit 
mši svatou na váš úmysl. O to je možné kněze 
požádat osobně v sakristii brněnského kostela 
sv. Leopolda po pravidelných bohoslužbách.

vp

PROSBY O MODLITBY

„Přál bych si, aby všichni nemocní věděli, že 
je mám v srdci, ať už jsou v nemocnici, doma, 
anebo bez povšimnutí kolemjdoucích někde 
na ulici… Jsou jediné mé dědictví, které vám 
zanechávám, protože kromě nich nemám nic. 
Uctívejte moji památku tak, že se o ně budete 
starat s ještě větší láskou, než jsem dokázal 
já… Mějte otevřené oči a uši pro bližní, kteří 
jsou zbaveni rozumu… pro staré, pro 
odkázané na pomoc druhých, pro osamocené 
tam, kde se nedostává lásky a péče, kterou si 
zaslouží… pro lidi, kteří jsou pro nemoc 
připoutaní na lůžko nebo invalidní vozík… 
pro prostitutky, drogově závislé, na které se 
často shlíží s odporem a lhostejností. Právě 
oni, sužovaní pocitem viny a bezvýchodnosti, 
potřebují více jak kdokoli jiný porozumění 
a lidské teplo.“

z odkazu sv. Jana z Boha 
svým následovníkům

sv. Jan z Boha

ODKAZ SV. JANA Z BOHA
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Zpravodaj, který vychází ZDARMA nepravidelně 4× do roka. Vydává ho Hospitálský řád sv. Jana z Boha – 
Milosrdní bratři. Informuje o životě a aktivitách řádu, o jeho historii, světcích, významných událostech 
z domova i zahraničí. V případě zájmu o odběr pište na e-mail  nebo na adresu: hospitalita@milosrdni.cz
Milosrdní bratři, Vídeňská 7, 639 00 Brno. Nezapomeňte uvést počet výtisků, které chcete odebírat. 

POMOZTE NÁM VYDÁVAT HOSPITALITU!

Zpravodaj Hospitalita vychází zdarma pro všechny 
čtenáře. Jeho příprava však obnáší nemalé náklady, 
od času stráveného při jeho sestavování, korekce, 
graické práce, nakonec tisk, obálkování a 
hromadná korespondence. Chceme však čtenářům 
poskytnout co nejkvalit nější provedení, stejně jak 
je tomu i ve zdravot ní péči, kterou poskytujeme 
našim pacientům.

 
-
-

Své příspěvky můžete posílat na konto: 

1341663309/0800 
 

variabilní symbol: 1111
 

Za jakékoliv dary budeme velmi vděční!

PLÁNOVANÉ AKCE
akce pravidelně aktualizujeme v kalendáři na www.milosrdni.cz

~ LISTOPAD

Středa KONFERENCE HOSPITALITY - BRNO  

  

program naleznete na www.milosrdni.cz

 15. 11. 2014   Sobota 10:00 SLAVNOST SV.LEOPOLDA - POUTNÍ DEN - BRNO 

  
klášterní kostel sv. Leopolda, Vídeňská 7, Brno

   

  

~ PROSINEC
 1. 12. 2014   Pondělí 20:00 CENA CELESTÝNA OPITZE  

  

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha  / TV NOE

 11. 12. 2014   Čtvrtek 18:00 ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ 
kostel sv. Leopolda, Vídeňská 7, Brno

 24. 11. 2014   Pondělí  ADVENTNÍ KONCERT - BACH-COLLEGIUM PRAHA
 

  

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha

   

 13. 11. 2014   Čtvrtek 18:00 ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ 
kostel sv. Leopolda, Vídeňská 7, Brno

Pořad bohoslužeb během Vánoc v kostelích milosrdných bratří naleznete na .www.milosrdni.cz

     
 30. 11. 2014 - 6. 1. 2015    VÝSTAVA BETLÉMŮ - VALTICE

 klášterní kostel sv. Augustina, ul. Petra Bezruče, Valtice
http://spergeruv-spolek.webnode.cz/

 12. 11. 2014   

 4. 12. 2014   Čtvrtek 17:30 MILOSRDNÍ BRATŘI V INDII - VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ 
vstupní hala NMB Brno, Polní 3, Brno

 7. 12. 2014   Neděle ADVENTNÍ KONCERT  
klášterní kostel sv. Václava, Letovice
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„Per corpus ad animam“


